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KERÉKPÁRÚT BŐVÍTÉSI PROJEKTJE 

2022.03.16. 

Újszilvás Község Önkormányzata 2018.09.24-én sikeres pályázatot nyújtott be a 

„Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye 

területén” című, PM_KEREKPARUT_2018 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar 

Állam finanszírozásával valósult meg, támogatója a Pénzügyminisztérium, lebonyolítója a 

Magyar Államkincstár. 

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 

Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi 

költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. 

Az önkormányzat a 197,02 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével, a 

3119-es számú országos közút mentén található kerékpárút bővítését valósította meg. A 

fejlesztésben érintett helyrajziszámok: 0207 és 0156. 

A projekt főbb adatai 

Kedvezményezett neve:  Újszilvás Község Önkormányzata 

Projekt címe: Újszilvás Község Önkormányzatának 
kerékpárút bővítési projektje 

A szerződött támogatás összege: 197 021 450,-Ft 

Támogatás mértéke (%-ban): 95% 

A Támogatási Szerződés száma: PM_KERKPARUT_2018/7 

A pozitív támogatói döntésről szóló értesítést 2019. június 20-án küldte meg a Magyar 

Államkincstár. 

A Támogatási Szerződés, mindkét fél aláírását követően, 2019. október 18-án lépett 

hatályba.

  



 

A fejlesztés eredménye 

Kerékpárút építése a 3119-es országos közút mentén, a már meglévő kerékpárút 

bővítésével valósult meg. A fejlesztés eredményeként, a települést Kelet-Nyugati irányban 

átszelő közút, a településhez tartozó területeken teljesen átkerékpározhatóvá vált.  

A fejlesztéssel összesen 1580 méter új kerékpárúttal bővült a település úthálózata. 

Kerékpáros közlekedés szempontjából a projekt, a település külterületén található 

célállomások, központból történő megközelítését, illetve a külterületi, tanyás területeken élők, 

központba történő biztonságos bejutását oldja meg. 

A fejlesztés két nagyobb részből áll: 

Az első rész, az „Abonyi úti szakasz” a meglévő kerékpárúthoz csatlakozva, Abony irányába 

és onnan vezeti vissza a kerékpárosokat. Az 1205 méter hosszú, újonnan megépülő szakasz 

vége a Kertész utcai leágazásnál, az Árki-sarki buszmegállónál van. Ezen a szakaszon egy 

6 férőhelyes kerékpártároló is kihelyezésre került. Érintett helyrajziszám: 0207. 

A második rész a meglévő kerékpárúthoz csatlakozva, Tápiószele irányába, és onnan vezeti 

vissza a kerékpárosokat. A szakasz hossza 375 méter. Érintett helyrajziszám: 0156. 

A fejlesztés, a területen található zöldfelület egy részének megszűntetése vagy csökkentése, 

és a területen található fák egyrészének kivágása nélkül nem volt megvalósítható, így a 

projekt befejező szakaszának a zöldfelület növelése és a kivágott fák helyett facsemeték 

ültetés is részét képezte. 

A projekt kivitelezési munkálataira kiírt közbeszerzési eljárás alapján, az arra legkedvezőbb 

ajánlatot adó GILDEX Útépítő és Útfenntartó Kft. (Címe: 2760 Nagykáta, Jászberényi út 117. 

Adószáma: 10429532-2-13) végezte.  

A kivitelezés során nem történt rendkívüli esemény. A kisebb, időszakos útlezárások a 

település közlekedésében nem okoztak fennakadásokat. 

A szerződésben vállalt határidőket betartva, az elkészült kerékpáros létesítmény első 

szakaszának műszaki átadás-átvételére 2021 április 21-én, míg a második szakasz műszaki 

átadás-átvételére 2021 november 29-n került sor. 

A fejlesztés eredményeként megépült kerékpáros létesítmény, Újszilvás Község 

kerékpárosai részére történő jelképes átadására, a 2022 március 14-én megrendezett, 

ünnepélyes projektzáró rendezvény keretében került sort. 

  



 

A projekt társadalmi-gazdasági hatásai 

Kerékpáros közlekedés szempontjából a projekt, a település külterületén található 

célállomások, központból történő megközelítését, illetve a külterületi tanyás területeken élők 

központba történő biztonságos bejutását oldotta meg. 

A projekt legnagyobb gazdasági hatását a fejlesztéssel érintett területen található 

munkáltatók biztonságos megközelíthetősége jelenti. 

A beruházás megvalósításával nagymértékben javult a külterületeken és a tanyás 

lakórészeken élők esetében a közszolgáltatásokat nyújtó intézmények – önkormányzat, 

posta, óvoda, iskola - elérése, hiszen ezek mind a település központjában helyezkednek el.  

Azáltal, hogy a forgalmas 3119 számú közútról biztonságosan eljuthatnak a külterületen élők 

a központba vezető gyűjtőutakra, jelentős életminőség javulást értek el. 

További információ kérhető: 
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